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■ GLAS PODZEMLJA, 2020 

Po letu 2018, polnem aktivnosti v Ro-
meu (13 akcij), je sledilo leto precejšnje-
ga zatišja. Prva akcija, 16. 2. 2019, je 
sicer sledila zagonu prejšnjega leta. 
Klemen, Garmin in jaz smo povezali 
Romea s Trubarjevim dahom še tretjič 
in četrtič. Z dna Nevihtnika smo se po-
vzpeli na kakih 10 metrov višjo polico, 
na kateri je ostal na pol opremljen vhod 
v novo brezno. Spustili smo se 15 me-
trov nižje do nove police, kjer sva se 
nazadnje (15. 8. 2018) z Lojzetom usta-
vila in navdušeno metala kamne v globi-
no ter poslušala, kako so se odbijali tudi 
po več kot deset sekund – kot bo hitro 
jasno, morda ne najboljša ideja za sta-

nje društvene opreme. 

Skratka, s police sem se na eni strani 
spustil v manjšo dvorano, kjer me je 
pričakal na večji skali lepo odložen ka-
men. »Čudno« sem si mislil in šel po-
gledat za vogal, kjer sem prišel do štri-
ka. Lepo odložen kamen je bil pač zad-
nja merilna točka v še enem slepem 

rovu Trubarja. 

Na drugi strani police se je brezno na-
daljevalo še 20 m, kjer se je razcepilo v 
dva precej mokra kraka. Izkazalo se je, 
da se oba nekoliko kasneje spet združi-
ta – malo nad točko, kjer smo prišli do 
Y, ki je bil narejen med plezanjem v 
Trubarju. Od dna Nevihtnika smo se 

skupno spustili skoraj 100 metrov. 

Naslednja akcija, v jami smo bili Nika, 
Vid, Garmin in jaz, je potekala 20. 7. 
2019. Nika in Garmin sta do konca iz-
merila brezna od prejšnje akcije in jamo 
poglobila na trenutnih 454 m. Vid je 
naredil prečko s police v Nevihtniku in 
se tako prvič soočil s tehničnim pleza-
njem, jaz pa sem ga varoval. Hitro je 
dosegel okno, skozi katerega sva se 
spustila na novo polico, ki se konča v 
breznu, kakih 10 metrov višje pa je še 
eno okno. Tu raziskav še nismo nada-
ljevali, so pa bili ti deli, sploh prehod na 

zadnjo polico, neprijetno mokri. 

22. 9. sta se Maks in Garmin podala v 
Lojzetov šaht, kjer smo za polico na 
globini 320 metrov s pomočjo precizne-
ga metanja kamnov že prej zaslutili 
brezno. Brezno ju je počakalo, tako sta 
se iz Lojzetovega šahta povezala v Loj-
zetovo plezarijo iz Nevihtnika, kjer je 
Lojze spoznaval uporabo Petzlovih 
Pulsov. Če vas zanima več, lahko pov-

prašate Lojzeta ali Garmina. 

En teden kasneje, 29. 9., sta bila v Ro-
meu Vid in Flis. V dnu Nevihtnika je 
ostal še en nepregledan, a precej kruš-
ljiv in nasploh neprivlačen vstop v brez-
no. Hrabro sta ga opremila in se 20 
metrov nižje ponovno znašla v Trubarju 

– povezava številka 5. Merila sta, a so 
jima kozmične sile preprečile prenos 
meritev na telefon. Zato sta na Disto 
pazila kot na punčico svojega očesa vse 
do ferajna, ko sem lahko meritve prene-
sel na svoj telefon. Skice sicer na ta 
način ni možno dobiti, tovrsten način 
merjenja pa ima še eno slabo lastnost – 
DistoX in TopoDroid imata namreč ne-
koliko različna merila za to, kdaj so si 
meritve dovolj podobne, da jih smatrata 
za vizuro. Tako je ena vizura izginila in 
meritve niso imele smisla, a smo težavo 

kasneje uspešno odpravili. 

12. 1. 2020 sta bila v jami Garmin in 
Matevž Jr. Pregledala sta še eno okno v 
Lojzetovem šahtu, ki pa se je zaprlo. 
Tako sta začela z razopremljanjem tega 
dela jame. V jami je trenutno kar precej 
vrvi, ki čaka na izvlek – morebiti nas 

odrešijo letošnji tečajniki. 

Romeo je trenutno dolg 1550 in globok 
454 metrov. Na vseh skrajnih točkah je 

povezan v Trubarjev dah. 

Na akcijah so v 2019 in začetku 2020 
sodelovali: Tomaž Krajnc – Garmin, Vid 
Naglič, Nika Pišek Szillich, Jaka Flis, 
Maks Veselko, Matevž Mariko in Jure 

Bevc. │  

Jure Bevc 

RAZISKAVE V ROMEU V LETU 2019 

Levo: Vid med plezanjem prečke nad dnom Nevihtnika. Desno: Vidova prijateljica. Foto: Jure Bevc 


